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)نمره4( بخش آیات قرآن کریم) الف
: آیات ترجمه )قسمت اول

38ص . بگو اگر تمامی انس و جن جمع شوند تا همانند قرآن را بیاورند، نمی توانند همانند آن را بیاورند، هرچند پشتیبان هم باشند- 1

: پیام آیه )دومقسمت 

29ص . است) تسلیم امر الهی شدن(تنها دینی که می تواند مردم را به سعادت دنیا و آخرت برساند اسالم -2

)نمره1(با توجه به آیات) سومقسمت 

43ص ذکر نکات علمی بی سابقه از جنبه هاي اعجاز محتوایی قرآن - 14ص زنده شدن و حیات یافتن روح و درون انسان - 3

)نمره5/1(:تدبر در آیه) چهارمقسمت 

42ص . قطعا ناسازگاري و اختالفات زیادي در آن یافت می شد-5

30ص .چنین افرادي نزد خداوند متعال عذر دارند و اگر مطابق دین خود عمل کرده باشند پاداش خود را می گیرند- 6

9ص ارسال رسل یعنی با فرستادن پیامبران الهی- 7

)نمره5/1( :﴾علیهم السالم ﴿بخش روایات معصومین ) ب

: تکمیل حدیث)قسمت اول

8ص بندگان در پیام الهی تعقّل نمایند -8

: حدیث تعلیل)دومقسمت 


17ص رشد تدریجی سطح فکر مردم -9

: تحلیل حدیث)سومقسمت 

42ص .نیازهاي مربوط به برنامه زندگی و هدایت انسان ها یعنی همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آنها فرستاده شده اند- 10

)نمره5/0( درسیبخش تعاریف ) ج

37ص .معجزه کارهاي خارق العاده اي است که هیچ کس بدون تایید و اذن الهی قادر به انجام آنها نیست-11
16ص . فطرت به معناي نوع خاص آفرینش انسان یعنی ویژگی هایی است که خداوند در اصل آفرینش وي قرار داده است



)نمره3( تکمیل عبارات) د
17ص سبک زندگی قسمت دوم 17ص تبلیغ دائمی و مستمر آن قسمت اول -12

16ص راه و روشسمت دومق41صزیبایی لفظی قسمت اول -13

52ص رهبري و هدایتقسمت دوم 25ص تعیین امام معصوم عقسمت اول -14

)نمره2(:تشخیص درستی یا نادرستی عبارات) ه
42ص ) تایید می کند(نادرست -818ص )می تواند(نادرست-2517ص درست - 1716ص درست - 15

)نمره 5/1(ارتباطکشف )و
72ص محدود نمودن خرید و فروش برخی کاالها - 6221ص حالل بودن معامله و حرمت ربا -5220ص رشد عقلی -19

)نمره 1(سواالت چند گزینه اي) ز

52ص خدا -خدا:  گزینه ج- 423ص نیاز دائمی بشر به برنامه :  گزینه ب- 22

)نمره 5/1(سواالت پاسخ کوتاه)ح
39ص آوردن سوره اي مشابه یکی از سوره اي این کتاب الهی - 625ص کشف راه درست زندگی -24

40ص اعجاز لفظی قرآن -26

)نمره 1(سواالت تشریحی) ط
زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوك نیازمند تجربه و آزمون است در حالی که عمر آدمی براي چنین تجربه اي کافی نیست، به خصوص که راه هاي -27

8ص . پیشنهادي هم بسیار زیاد و گوناگون اند

موفق باشید
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